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Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připrave-
né od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali 

jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; 
byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.

(Matouš 25,34-36) Kristus v bazilice sv. Pavla v Římě, foto o. Pavel
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350. výročí posvěcení farního kostela Nanebevzetí Panny Marie
ve Valašském Meziříčí, 28. října 2021 (foto L. Holý, J. Knápek)
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Blíž k tobě, Bože můj
Co se to dnes děje? To tady ještě nebylo! Co máme dělat? 
Máme protestovat, bouřit se, pořádat podpisové akce? Koho 
máme volit? Tyto otázky napadnou v dnešní době nejednoho 
z nás. Cítíme se ohroženi, máme strach, že s námi někdo ma-
nipuluje, ohrožena je příroda. V takové atmosféře strachu se 
velice dobře daří různým konspiračním teoriím. Stačí tak málo, 
aby byl člověk ještě více vyděšen a uvěřil úplným nesmyslům.
Je dobré, abychom si uvědomili, že všechno, co se děje, může 
být interpretováno a vysvětlováno nejrůznějším způsobem. Pro 
jednoduchost můžeme tyto interpretace zařadit do čtyř skupin 
a zaměříme se na skutečnosti, které pro nás nejsou příjemné. 
Například nemoc.
1. Interpretace těla
Naše tělo reaguje na nejrůznější vnější i vnitřní podněty. Je při-
rozené, že nechceme trpět, toužíme po pohodlí a příjemných 
zážitcích. Když se objeví nevyléčitelná nemoc, tělo volá o po-
moc a vyžaduje neustálou pozornost. Že jsme lidmi podle těla, 
vidíme již podle toho, jak si navzájem přejeme hlavně to zdraví, 
zdravíčko, jako by zdraví bylo nejvyšším smyslem našeho života.
2. Interpretace světa
Svět nás neustále přesvědčuje, že je třeba si užít. Možná jste 
slyšeli o filmu, ve kterém se dva muži dozvědí neradostnou dia-
gnózu. Mají rakovinu a je nepravděpodobné, že by se uzdravi-
li. Protože mají k dispozici velký majetek, rozhodnou se, že si 
ještě na tomto světě pořádně užijí. To je nabídka, kterou nám 
dává svět tváří tvář nejrůznějším těžkostem: utéct, na chvíli 
na všechno zapomenout, aspoň trochu si užít.
3. Interpretace ďábla
Tady nám hrozí největší pokušení a nebezpečí. Když satan vidí 
naše utrpení, dělá všechno pro to, aby nahlodal naši důvěru 
v Boží lásku. V těžkých situacích nám našeptává: Co máš z toho, 
že jsi zbožný, chodíš do kostela a modlíš se? Jiný dělá zlé věci 
a daří se mu docela dobře. Myslíš si, že Bůh je spravedlivý, my-
slíš si, že tě má rád? Kdoví, jestli existuje. Měl by ses proti ne-
spravedlnosti bouřit. A protože trpíš ty, udělej vše pro to, aby 
to pocítili i lidé kolem tebe. Je třeba se pomstít za rány, které 
jsi utržil.
4. Interpretace Ducha svatého
Jako příklad uvedu událost ze života sv. Terezie z Lisieux. Má 23 
let, žije v klášteře, je velmi zesláblá a každou chvíli nemocná. 
Prozatím nikdo neví, o jakou nemoc se jedná. Jedné noci dosta-
ne záchvat kašle, a protože je tma, čeká trpělivě do rána, aby se 
podívala do svého kapesníku. Když ráno vidí, že je celý od krve, 
zaplaví ji vlna radosti: „Ženich je blízko! Ježíš brzy přijde, aby 
si ji vzal k sobě do nebe!“ Žádný strach, žádná sebelítost, žád-
né obviňování druhých. Svatá Terezie věří, že všechno je milost, 
a také ví, že skrze všechno, co prožívá, může růst ve víře a lásce 
a o této lásce může svědčit lidem kolem sebe. Dá se říct, že 
všechno to zlé a těžké, co ji potkalo, přetaví a promění v lásku.
Někdo řekne, že to není normální. Tak nikdo nereaguje. Je při-
rozené, že se utrpení bojíme a máme strach ze smrti. Jsme však 
povoláni k nadpřirozenému životu. Člověk prožívá život jako 
dialog lásky s Bohem a tato láska se může každý den rozvíjet. 
Tuto lásku mohou posílit dokonce i naše slabosti, hříchy a pády. 
Člověk kvůli nim nemalomyslní, ale objevuje, že Boží láska je mi-
losrdná. Z tohoto poznání se rodí také láska k bližnímu, ve které 
není místo pro odsuzování. Člověk bere vážně i nejdrobnější 
události každodenního života, zároveň se však stává člověkem 
naděje a radosti. Nemusíme být odborníky na všechno. Nemu-
síme odhalovat nejrůznější spiknutí, stačí postoj dítěte, které 

touží po lásce. Myslím si, že z tohoto důvodu jsou sv. Terezie 
i sv. Faustyna proroky pro naši dobu. Někdo dokonce napsal, že 
žijeme v čase Faustyny a Terezky.

Tím, co jsem napsal, nechci říct, že by se člověk neměl angažo-
vat společensky a politicky, že by neměl pečovat o své zdraví 
včetně očkování. Jde o to, aby každý objevil své místo na zemi 
i v církvi, aby každý našel své charizma a povolání od Boha. Je-
den můj známý kněz řekl: „Svět není takový, jaký by měl být. 
Svět je takový, jaký je.“ Ještě dříve, než ho s pomocí Boží mů-
žeme změnit k lepšímu, je třeba přijmout ho takový, jaký je, 
a s pomocí Ducha svatého hledat interpretaci toho, co se děje, 
interpretaci, která vede k pokoji, naději a rozvoji lásky.
Myslím, že právě to vyjadřuje píseň, kterou jsem použil jako 
nadpis tohoto článku.
Je to jedna z nejznámějších náboženských písní. Jsem rád, že 
ji pan varhaník hraje v našem kostele častěji v období kolem 
Dušiček. Český text Václava Renče je doslova básnickou perlou. 
Je to jakýsi program pro každý den našeho života. Všechno, co 
prožíváme, nás může vést blíže k Bohu, ať už v běžném životě 
na zemi nebo ve chvíli, kdy tento svět budeme opouštět.

 Blíž k tobě, Bože můj, vždy k tobě blíž! 
 V smutcích i radostech mou prosbu slyš: 

 Ať kráčím den co den  jen v tobě svoboden, 
 blíž k tobě, Bože můj, vždy k tobě blíž!

 Vše, co jsem a co mám, je darem Tvým, 
 tvá láska jediným mým bohatstvím. 

Tys přítel můj a cíl,  já toužím ze všech sil
 blíž k tobě, Bože můj, vždy k tobě blíž.

 I když mě sebevíc tíží můj kříž, 
 ty vždy mě pozvedáš, ty potěšíš. 

 Dej, ať tvé cesty znám,  ať po nich nejdu sám 
 blíž k tobě, Bože můj, vždy k tobě blíž.

 Nauč mě, Bože můj, tak svět mít rád 
 jak ten, jenž za hříšné šel život dát: 

 Ať umím bratrem být  a s láskou v srdci jít 
 blíž k tobě, Bože můj, vždy k tobě blíž.

 V poslední hodině, až přijde čas, 
 buď se mnou, Bože můj, buď s každým z nás! 

 Ať smrt se promění  ve slavné vzkříšení, 
 blíž k tobě, Bože můj, navěky již!

o. Pavel

Libuše Šafránková o mod-
litbě za zemřelé

Myslíš, že peklo může vypadat jako přetopený pokoj, kde je 
nájemník osamělý ve společnosti spoluobyvatel, které nesnáší 
a kterých se bojí?
Těžko říct. Představy o pekle si nevyvolávám, na tuhle vlnu nej-
sem prostě naladěná. Ale jedno vím jistě – jak strašně potře-
bují naši modlitbu lidé, kteří odešli ze světa dřív, než stačili dát 
všechno do pořádku. Než stačili pochopit podstatné věci. Stojí 
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tam pokorně v zástupech, ani se nehnou. A čekají, až se za ně 
někdo pomodlí. Je to pro ně jako rosa nebo mana. Já ani ne-
vím, jestli si mohu dovolit o tom mluvit. Jednou, když jsem se 
modlila, jsem měla zvláštní zážitek. Bylo to v době, kdy mi nic 
nescházelo, všechno bylo v pořádku, žádné starosti, a tak jsem 
svoje modlitby věnovala Bohu, aby je použil, kde je jich v tu 
chvíli nejvíc potřeba. Jinak mě to většinou svádí prosit za něco 
konkrétního, za sebe, své blízké, za různé potřeby a trápení. Ale 
tehdy jsem ty modlitby upřímně obětovala. A najednou jsem 
viděla ten nedozírný zástup, jehož pokora mě naprosto odzbro-
jovala. Byla tam hlava na hlavě, nekonečné množství lidí, mladí, 
staří, stáli tiše bez hnutí, žíznivě – a všichni čekali, až se za ně 
někdo pomodlí. Snad to byl očistec.

Láska dosáhne až na onen svět. Modlitby za zemřelé (KNA 
2021);
Celý rozhovor vyšel v knize Marcely Kašpárkové Deset vyzná-
ní (KNA 2001)

Převzato z Katolického týdeníku č. 44/2021

Arcibiskup Graubner o setkání
s papežem

Návštěva českých a moravských biskupů Ad limina apostolo-
rum v Římě vyvrcholila 11. listopadu setkáním se Svatým otcem. 
Odehrávala se formou velmi neoficiálního a otevřeného dialogu, 
který trval více než dvě hodiny, potvrdil předseda České biskup-
ské konference, arcibiskup Jan Graubner, při setkání s novináři 
v českém centru Velehrad nedaleko Vatikánu.

Těžko mluvit krátce o setkání, které trvalo více než dvě hodi-
ny, předeslal arcibiskup Graubner na brífinku bezprostředně 
po návratu z Apoštolského paláce.

„Témat byla celá řada a setkání bylo opravdu velmi neoficiální. 
Na začátku se řeklo, že se odloží všechny projevy a budeme 
spolu povídat. To nejsilnější, co si z toho odnáším je opravdový 
dialog, opravdové bratrské setkání ve vzájemném naslouchání, 
respektu a otevřenosti. Bylo to setkání velmi povzbudivé. Mu-
sím říci, že papež se v této chvíli, která byla z jeho strany – řekl 
bych – dosti uvolněná, ukazoval opravdu jako pastýř, kterému 
jde o každého člověka. Je vidět, že to nejenom říká v oficiál-
ních projevech nebo dokumentech, ale že tím skutečně žije: Být 
blízko lidem. A o tom jsme v podstatě hovořili z nejrůznějších 
aspektů.“

Papež František zahájil setkání s českými a moravskými biskupy 
komplimentem: „Praha je prý nejkrásnější město v Evropě“ – 
prozradil dále při setkání s novináři předseda České biskupské 
konference. „Ale to prý slyšel jen od druhých, sám tam nikdy 
nebyl – ovšem prý tomu věří“, dodal s úsměvem olomoucký 
arcibiskup. A na pobídku, aby se na tu krásu tedy přijel podívat, 
odvětil: „Až na to přijde čas.“ Papež František rovněž s potě-
šením přijal dary vyrobené českými umělci, křišťálový relikviář 
sv. Zdislavy a brokátové desky s peněžním darem a s dětskými 
kresbami. Nechal si rovněž vyprávět, kdo byla sv. Zdislava.

Arcibiskup Graubner prozradil, že se hovořilo rovněž o očekáva-
ných nominacích pro některé české a moravské biskupské stol-
ce. Jak řekl, papež František v této souvislosti vyzýval k modlit-
bě a spolupráci s Kongregací pro biskupy.

K celkovému průběhu návštěvy ad Limina předseda České bis-
kupské konference konstatoval, že na většině míst zakusili sku-
tečnou synodalitu.

„Odnáším si především to, že na většině úřadů nás opravdu při-
jali s otevřeností, ochotou naslouchat, být k službě, být k dispo-
zici. S tím, že tady nejde o jakési poroučení nebo plnění příkazů, 
ale skutečně o naslouchání Duchu svatému. To si odnáším jako 
nejsilnější dojem a byl bych rád, kdyby se nám podařilo přená-
šet tuto atmosféru také do našich diecézí, našich farností.“

Arcibiskup Graubner dále navázal na probíhající synodální pro-
ces. „Papež zdůrazňoval, že nejde o to, něco vyřešit, ale pře-
devším o to, abychom tento proces žili,“ protože – dodal dále 
předseda českého episkopátu – každá skupina ve farnosti, která 
se synodální cestě otevře, každý, kdo vykročí na cestu otevře-
nosti, bude trpělivě a v lásce naslouchat druhému a bude chtít 
poznat, co je Boží vůle, udělal veliký krok k uzdravení církve 
ve svém konkrétním prostředí. „Papež říká, že výsledkem syno-
dy nemá být dokument, který skončí v knihovně, ale chce, aby 
tento proces probíhal a uzdravoval.“

převzato z Vatican News (www.vaticannews.va/cs)
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350. výročí posvěcení farního kostela Nanebevzetí Panny Marie
 ve Valašském Meziříčí, 28. října 2021 - pokračování (foto L. Holý, J. Knápek)
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zŠ salvátor

Slovo života na listopad 2021
„Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni 
budou nazváni Božími syny.“ (Mt 5,9)

Matoušovo evangelium napsal křesťan 
pocházející z tehdejšího židovského pro-
středí, proto obsahuje mnoho výrazů ty-
pických pro tuto kulturní a náboženskou 
tradici.

V páté kapitole je Ježíš představen jako nový Mojžíš, který vy-
stupuje na horu, aby hlásal podstatu Božího zákona: přikázání 
lásky. Ježíš se jako mistr a učitel posadil, aby toto učení získalo 
na vážnosti, jak se píše v evangeliu.
A nejen to: On také jako první uskutečňuje to, co sám hlásá. To 
velmi jasně vychází najevo, když vyhlašuje blahoslavenství, svůj 
celoživotní program. V nich se odhaluje radikalita křesťanské 
lásky s jejími plody: požehnáním a plností radosti. Zkrátka bla-
ženost.

„Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími 
syny.“

V Bibli pokoj, hebrejsky šalom, označuje podmínku harmonie 
člověka se sebou samým, s Bohem a se vším, co ho obklopuje; 
ještě dnes se používá jako pozdrav, jako přání naplněného ži-
vota. Pokoj je především Božím darem, ale je také svěřen nám 
a záleží na našem přijetí.
Mezi všemi blahoslavenstvími se toto jeví jako to nejaktivnější. 
Zve nás, abychom vyšli z lhostejnosti a stali se tvůrci svornosti, 
abychom začali u sebe a kolem nás, a zapojili svůj rozum, srdce 
i ruce. Vyžaduje snahu starat se o druhé, hojit rány a osobní 
i společenská traumata způsobená sobectvím, které rozděluje, 
a podporovat i jakékoli další úsilí v tomto směru.
Jako Ježíš, Boží Syn, který splnil své poslání, když položil život 
na kříži za to, aby znovu sjednotil lidi s Otcem a vrátil na zem 
bratrství. Proto každý, kdo je tvůrcem pokoje, podobá se Ježí-
šovi a je stejně jako On uznán za Božího syna.

„Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími 
syny.“

I my můžeme po Ježíšově příkladu proměnit každý den v „den 
pokoje“, když učiníme přítrž malým i velkým válkám, které se 
kolem nás každodenně odehrávají. K uskutečnění tohoto snu je 
důležité vytvářet sítě přátelství a solidarity, podávat pomocnou 
ruku, ale také ji umět přijmout.
Jak vyprávějí Denise a Alessandro: „Když jsme se seznámili, 
bylo nám spolu dobře. Vzali jsme se a začátky byly velmi pěkné, 
i díky narození dětí. S postupem času to začalo být jako na hou-
pačce; už jsme spolu nedokázali vůbec komunikovat a všechno 
bylo předmětem neustálých diskuzí. Rozhodli jsme se sice, že 
spolu zůstaneme, ale stále znovu jsme upadali do stejných chyb, 
nevraživosti a sporů. Jednou nám jedni známí nabídli, abychom 
se zúčastnili kurzu určeného pro páry v těžkostech1. Našli jsme 
tam nejen kompetentní odborníky, ale celou „rodinu rodin“, 
s níž jsme sdíleli své problémy - už jsme nebyli sami! Světlo se 
znovu rozsvítilo, ale byl to jen první krok. Po návratu domů to 
nebylo snadné a dodnes se to občas nedaří. Pomáhá nám, když 
se staráme jeden o druhého, snažíme se začínat znovu a zůstá-
váme v kontaktu s těmito novými přáteli, abychom šli kupředu 
společně.“

„Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími 
syny.“
 
Chiara Lubichová říká, že Ježíšův pokoj „od nás vyžaduje nové 
srdce a nové oči, abychom milovali druhé a ve všech viděli stej-
né kandidáty univerzálního bratrství“.
A dodává: „Můžeme se zeptat: ,Má tomu tak být i v rozháda-
ném činžáku? I ve vztahu ke kolegům, kteří mi brání v kariéře? 
I vůči tomu, kdo přeje jiné straně nebo fandí fotbalovému muž-
stvu protivníka? I vůči příslušníkům jiného náboženství nebo 
jiné národnosti?‘ Ano, každý je můj bratr a sestra. Mír začíná 
právě zde, ve vztahu, který dokážu navázat s každým bližním. 
,Zlo se rodí v lidském srdci,‘ napsal Igino Giordani, a ,pro od-
stranění válečného nebezpečí je třeba odstranit ducha agrese, 
vykořisťování a sobectví, z něhož válka pochází. Je třeba obno-
vit svědomí.‘2. Svět se změní, když se změníme my (…). Přede-
vším když budeme stavět na tom, co nás spojuje, budeme moci 
přispívat k vytváření mentality míru a pracovat společně pro 
dobro lidstva. (…) Je to láska, která nakonec zvítězí, protože je 
silnější než cokoli jiného. Zkusme tak žít v tomto měsíci, aby-
chom byli kvasem nové kultury pokoje a spravedlnosti. Uvidíme, 
jak se v nás a kolem nás rodí nové lidstvo.“3

Letizia Magri

1 Srov. 10 anni di „Percorsi di luce“ (10 let „Cesty světla“)
   - https://www.focolare.org/famiglienuove.
2 I. Giordani, L‘inutilità della guerra (Neužitečnost války), Roma 2003, str. 111.
3 Ch. Lubichová, Slovo života na leden 2004, taktéž v Parole di Vita, a cura di 
Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Roma 2017), str. 709-712.

Druhá polovina října ve znamení karantény
Když jsem v minulém čísle ŽF psala o rozšíření covid19 pozitiv-
ních v naší škole, ještě jsem netušila, že nám nakonec po 18. 
říjnu zbydou ve škole jen tři, resp. od 22. 10. jen dvě třídy! Byl 
to sešup, vše se měnilo ne ze dne na den, ale z hodiny na hodi-
nu. S KHS jsme permanentně telefonovali, neustále jsme něco 
hlásili a na něco se dotazovali, ale za chvíli bylo všechno jinak, 
protože vycházely další pozitivity… Děkuji velmi všem rodičům, 
kterých se to týkalo, za součinnost. Jsem ráda, že se škole po-
dařilo celkem úspěšně a bez větších problémů přejít na dis-
tanční výuku, která byla posílena o on-line hodiny na platformě 
Microsoft Teams. Učitelé vyučovali jak on-line, tak prezenčně 
ve třídách, které ještě ve škole zbývaly, což bylo taky velmi ná-
ročné… Děkuji paní učitelce Havranové, která přes nařízenou 
karanténu (pracovní neschopnost) byla ochotna vyučovat on-

-line z domova a dokonce se nám podařil takový pokus: paní 
učitelka „přizvala do týmu“ jiného kolegu a po jeho přihlášení 
na PC ve třídě a propojení PC s interaktivní tabulí potom mohla 
vysílat do třídy, která byla ve škole, a dobře připravené hodiny 
přírodopisu on-line odučit. Po podzimních prázdninách se s od-
stupem jednoho dne vrátily všechny třídy a symbolicky prvního 
(listopadu) začínáme znovu. Posledním nemocným žákům pře-
jeme brzké uzdravení a úspěšnou rekonvalescenci a do dalšího 
učení k uzavření prvního čtvrtletí hodně sil. 

Magda Krupová
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Druháčci v knihovně
Na besedu do knihovny se vypravili v polovině října naši druhá-
ci. Čekalo je povídání o knize „Kamil neumí lítat“, v níž se vysky-
tuje několik zajímavých událostí k přemýšlení o tom, co se děje, 
když je jedinec sám, nebo se skupinou. A také zda si mohou 
vzájemně nějak pomoci. Děti poutavý příběh zaujal. Po skonče-
ní besedy si rády vypůjčily knihy ke čtení.

Ludmila Černochová

Dopravní hřiště – čtvrťáci – podruhé
Ve čtvrtek 14. 10. navštívili naši čtvrťáci v rámci povinné přípra-
vy na získání průkazu cyklisty dopravní hřiště. Po hodině jízdy 
na kole s respektováním dopravních značek a pravidel silničního 
provozu usedly děti do lavic a pod vedením odborníka na slovo 
vzatého si zopakovaly význam dopravních značek. Důležitým 
bodem výuky bylo řešení dopravních situací na křižovatkách, 
z nichž některé byly opravdovým oříškem. Děti byly pochváleny, 
kolik toho umí, a že i při jízdě na kole se chovaly dobře. Počasí 
bylo vydařené, i když chladné. Každý správný cyklista ale ví, že 
neexistuje špatné počasí, jen špatné oblečení, a proto chladno 
naše čtvrťáky nezaskočilo. Další výuka na dopravním hřišti čeká 
děti na jaře.

Hana Havranová

Projekt 72 hodin (I. třída)
Ve čtvrtek 14. 10. 2021 si naši malí prvňáčci nasadili rukavice, 
vzali pytel a vypravili se do okolí školy sbírat odpadky. Svou 
účastí v projektu 72 hodin se tak rozhodli pomoct sobě a příro-
dě. Nestačili se divit, co všechno lidé odhazují. Pozastavovali se 
nad tím, proč odpadky někdo neumí házet do koše. Věřím, že 
si kromě dobrého pocitu a veliké pochvaly odnesou do života 

i správné návyky, jak nakládat s odpadem.
Kateřina Janýšková

Projekt 72 hodin a druháčci
Kvůli karanténě nemoci covid-19 se naši druháci mohli do pro-
jektu 72 hodin zapojit jen na vlastních zahradách nebo jiných 
pozemcích u domu. Děti jsou velmi šikovné a jistě jim patří po-
chvala.
Do projektu se podobně zapojili také žáci IV. třídy.

Ludmila Černochová

Děkuji všem žákům, kteří přiložili ruku k dílu, a paní učitelce Ha-
vranové za koordinaci. Bylo to poněkud náročnější – zpočátku 
kvůli nepříznivému počasí a poté kvůli karanténě tříd. Přesto, 
jak vidíte na fotografiích, se děti do úklidových prací v přírodě 
zapojily. Účastníci obdrželi jako i jiné roky malý dárek.

Magda Krupová

Poděkování od pořadatelů Projektu 72 hodin (zkráceno):
Milí koordinátoři,
Rád bych vám za celý tým České rady dětí a mládeže, který akci 
72 hodin již desátým rokem připravuje, ještě jednou poděkoval 
za vaši podporu. Letos se do akce zapojilo více než 24 000 osob, 
a to ve 460 projektech. V rámci akce se také 196 uživatelů zapo-
jilo do dalších výzev. V těchto nelehkých časech jsou to opravdu 
nádherná čísla a patří za ně vám velký obdiv. Jsme rádi, že se 
nám společně daří dobrovolnictví a dobročinnost tímto způso-
bem mezi dětmi propagovat.

Za tým 72 hodin Jiří Gurecký
vedoucí akce 72 hodin

Česká rada dětí a mládeže
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Milion dětí se modlí
Jsme zvyklí modlit se krátce společně každé pondělí. V pondělí 
18. 10. jsme se ale všichni modlili celý růženec, a tak se připo-
jili k dalším stovkám, tisícům… dětí, které se v tu chvíli (nebo 
ten den) modlí za druhé (potřebné, nemocné, pronásledované, 
nespravedlivě stíhané, trpící, za lásku mezi bližními, na úmysly 
Svatého otce…). Přes složitou situaci ve škole s mnoha žáky ne-
mocnými nebo v karanténě, jsme se modlili a v prosbách prosili 
právě i za všechny nemocné a postižené epidemií covidu-19. 

Výtvarná soutěž
Ze školního e-mailu: „Dobrý den, mnohokrát děkujeme, že 
jste se účastnili letošního ročníku Komiksové soutěže „Bohouš 
a Dáša mění svět!“ S radostí vám oznamujeme, že se právě 
váš komiks „Vypalování lesů“ od Matěje Triebenekla umístil 
na stupních vítězů!!“
Matěj dostal pozvánku na slavnostní vyhlášení vítězů soutěže, 
předávání cen a vernisáž (nejen) vítězných děl, která se konala 
v sobotu 13. 11. 2021 od 13:00 v rámci FRAME Prague Comics 
Art Festivalu v Divadle X10 v Praze 1. Protože se nemohl osobně 
zúčastnit, byla mu cena zaslána poštou. Gratulujeme Matějovi 
k mimořádnému úspěchu a děkujeme za reprezentaci školy!

Modlitbu připravil s žáky 9. ročníku pan učitel Krupa. Děti před-
říkávaly desátky prostřednictvím školního rozhlasu.

Magda Krupová

Školní družina v knihovně
Kdo si hraje, ten nezlobí? Prý ano. A jak je to při soutěžním hra-
ní? Tam doslova tryskají emoce a nervy jsou napjaté až do sa-
motného konce, kdo zvítězí. Také přichází radost a trocha zkla-
mání. Tohle prožily děti školní družiny v městské knihovně, kde 
byl pro ně přichystán zábavný program „Super hráči deskovek“. 
Během odpoledne to mezi soutěžními dvojicemi doslova jiskři-
lo. Hrála se čtyři kola – dvojice proti sobě. Dva nejlepší zvítězili. 
Avšak do hry nastoupil super hráč, který se snažil porazit vítěz-
ného Ondru Žambocha a Káju Pekárka. Souboj však skončil 
nerozhodně a z mixu deskových her vzešli nakonec všichni tři 
jako super hráči deskovek. Tímto vítězům gratulujeme a ostat-
ní chválíme za skvělé vědomostní výkony.

Za děti z družiny Lenka Karolová
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Mše svatá on-line
Slavnost Všech svatých prožíváme obvykle společně v kostele 
při mši svaté. Letos jsme z preventivních důvodů a z důvodu 
přetrvávající karantény některých tříd sledovali mši svatou 
vysílanou z kostela on-line ve třídách ve škole (některé třídy 
doma). Otec Pavel v kázání mluvil o Pánu Ježíši a jeho ustavičné 
pomoci. Vycházel při tom z textu písně 840 z Kancionálu, kde 
na konci každé sloky zpíváme, že za všechno máme být vděčni: 

„milému Ježíši, dobrému Ježíši, sladkému Ježíši“. Ježíš nám pře-
ce ve všem pomáhá. Není to jen „hasič“, který zasahuje, když 
už nám nějaké problémy (hříchy) přerostly přes hlavu nebo to 
tzv. „hoří“. Máme se učit mu naslouchat a důvěřovat na cestě 
ke svatosti.

VKV – Gratulace kolegyni
Z našich příspěvků v ŽF už víte, že VKV - Vrchařská koruna Va-
lašska, není závod, ale cykloturistický projekt, ve kterém je cí-
lem zdolat na jízdním kole všech dvacet předepsaných vrcholů. 
Na každém vrcholu se pak cyklista musí vyfotit a fotografie ze 
zdolaných vrcholů zaslat na e-mail organizátorů jako důkaz spl-
nění. Při tomto dlouhodobém projektu si všichni nejen zvyšují 
fyzickou zdatnost a kondici, ale poznávají nová a zajímavá místa 
a připomínají si i ta stará známá. Přináší to skvělé zážitky a dob-
rý pocit. Na jaře minulého školního roku jsem psala o Lukáši 
Masařovi (nyní IX. třída), který v žákovské kategorii letošní roč-
ník vyhrál! A všechny vrcholy, na které má čas do konce listopa-
du, zdolal již v dubnu… S radostí dnes znovu píšu o své kolegyni 
Mgr. Kateřině Janýškové, třídní učitelce I. třídy, která se nejen 
opět do projektu zapojila, ale všech dvacet vrcholů na kole zdo-
lala! Říká se, že vždy je těžší obhajoba než první úspěch. A když 

někdo zvládne tuto fyzicky náročnou aktivitu dva roky po sobě, 
je to úspěch mimořádný! Velkou gratulaci a uznání si po právu 
zaslouží!

Magda Krupová
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Divadelní představení v KZ – „ Dášeňka čili život štěněte“
V pátek 5. 11. navštívili žáci 1. stupně divadelní představe-
ní „Dášeňka čili život štěněte“ v KZ. Děti ráno přišly svátečně 
oblečené a natěšené. Známý příběh Dášeňky spisovatele Karla 
Čapka byl nejen poučný, ale také plný humoru a protkaný pís-
ničkami. Šikovní herci dokázali děti vtáhnout do děje a ty byly 
nakonec moc smutné, že představení skončilo.

Učitelky 1. st. 

Soutěž PROGLASO 
Na začátku listopadu skončilo semifinálové kolo soutěže PRO-
GLASO. (Proglaso je biblický kvíz pro děti a mladé, který se vy-
sílá na rádiu Proglas každou neděli od 11 hodin. Zapojené děti 
mohou poměřit své znalosti Bible, ale nejen Bible, se znalostmi 
ostatních účastníků.) Do semifinále se probojovali ti, kteří zasla-
li odpovědi na písemné zadání. O postupu do finále rozhodova-
ly body získané v semifinále. 
Z naší školy se do soutěže zapojili sourozenci Stančíkovi a sou-
rozenci Baričiakovi. Do finále postoupila z výše jmenovaných 
Eliška Baričiaková s počtem 73 bodů a nakonec skončila na 4. 

– 5. místě. Gratulujeme.
Informace z emailu Daniela Blažke přepsala

Magda Krupová 

Zájmové kroužky v naší škole
Na ZŠ Salvátor nabízíme každoročně celou řadu kroužků v rám-
ci školního klubu. Některé se otevírají tradičně (dílnička, kyta-
ra, šití…), jiné zahájily činnost nově podle zájmu (vaření pro I. 
stupeň, stolní tenis pro I. stupeň). Takto u nás máme v tomto 
školním roce celkem 17 kroužků! Přes všechny peripetie spoje-
né s protiepidemickými opatřeními a zrušením některých ho-
din zcela (např. u kroužku vaření, který realizujeme v kuchyňce 
na ZŠ Vyhlídka), kroužky fungují. Velký zájem je nejen o vaře-
ní, ale také třeba o šachy. Na fotografiích vidíte děti při pečení 
štrúdlu ve vaření, u deskových her a v dílničce při šití lišky. Příš-
tě nahlédneme do dalších kroužků.

Magda Krupová 
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Cenu Charity získala Iveta Minářová
V úterý 19. října se v katedrále sv. Víta, Václa-
va a Vojtěcha konalo slavnostní udílení Ceny 
Charity za roky 2020 a 2021. Cena Charity 
Česká republika je poděkováním a uznáním 
za obětavou práci vynikajících pracovníků, 
dobrovolníků či podporovatelů charitního 
díla. Za olomouckou diecézi získala ocenění  
dlouholetá pracovnice Charity Valašské Me-

ziříčí Iveta Minářová, která je vedoucí a sociální pracovnicí Pe-
čovatelské služby Kelč.
Iveta nastoupila do Charity 1. srpna 2004 na pozici zdravot-
ní sestry v Pečovatelské službě. Od roku 2007 je její vedoucí. 
Po dokončení potřebného vzdělání se o rok později stává také 
sociální pracovnicí. Vede čtyřčlenný tým, který se stará o senio-
ry a lidi s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením 
se sníženou soběstačností v Kelči a okolních obcích. Tato práce 
je sama o sobě velmi náročná, vyžaduje velkou odbornost, pro-
fesionalitu a především lidskost. Mnohdy jsou naše pracovnice 
jediné, kdo klienty během dne navštíví. Bez velké míry empatie 
a  porozumění pro potřeby člověka, by se tato práce vykonávat 
nedala. Chce to vnímat člověka v kontextu celého jeho života, 
trpělivě podporovat a pomáhat. Nejen těmito vlastnostmi, ale 
i dalšími jako je spolehlivost, upřímnost a v neposlední řadě 
umění naslouchat, Iveta disponuje. Ke klientům přistupuje vždy 
individuálně, dle jejich aktuálních potřeb. Dokáže velmi rych-
le vyhodnotit a následně i vyřešit jakoukoliv situaci. Klienti se 
na ni těší. Při své „návštěvě“ je vyslechne, popovídá si s nimi, 
pohladí… Při tom všem odvede vždy pečlivě svoji práci, která je 
sama o sobě  velmi náročná.
O to náročnější bylo její poskytování v období koronavirové 
epidemie. Pečovatelská služba po celou dobu fungovala bez 
omezení. Bylo však nutné respektovat všechna nová nařízení 
a pružně na ně reagovat, zajišťovat ve zvýšené míře potřebné 
ochranné pomůcky, ale především pracovat se strachem kli-
entů, jejich rodinných příslušníků, ale i se svými obavami o své 
blízké i o sebe. S tím vším se musely pracovnice pečovatelské 
služby srovnat tak, aby klienti dostali profesionální péči, na kte-
rou jsou zvyklí. Nebylo možné službu omezit nebo zavřít. Klienti 
čekali. Tlak na Ivetu byl v tomto období enormní. Vše s rozva-

Charita Valašské Meziříčí

hou zvládla. 
Iveta je v pracovním kolektivu velmi oblíbená a je jeho hnacím 
motorem. Nikdy nemyslí jen na sebe. Je pro ni prioritou vytvo-
řit „svým holkám“ co možná nejlepší zázemí pro společnou ná-
ročnou a vyčerpávající práci. Ona je ta, na kterou se obracejí se 
svými pracovními i osobními problémy. Ona naslouchá, motivu-
je,  řeší situace za pochodu, aby všem vyšla pokud možno ma-
ximálně vstříc a ulehčila jim nelehkou situaci. Odměnou jí pak 
je plně funkční tým, který poskytuje vysoce profesionální práci.     
K získání ocenění Ivetě gratulujeme. Jsme rádi, že je součástí 
naší charity.

Co se dělo v Zastávce v říjnu? 
Říjen byl v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Zastávka 
opět velice akční. Celým měsícem se nesla témata Spojené stá-
ty americké a duševní zdraví, na které byly zaměřeny fyzické 
i psychické aktivity. Vyráběly se hallowenské dekorace, připra-
vovaly se hamburgery, aktivně se relaxovalo.

Na začátku října jsme pro klienty Nízkoprahu Zastávka uspořá-
daly kreativní dvouodpoledne zaměřené na tvoření Hallowen-
ských dekorací. Za pomocí internetu jsme společně vybrali zají-
mavé kreativní nápady - netopýři s batikovanými křídly, vystři-
hované řetězy s netopýry a papírové pavučiny s pavouky. Klienti 
si mohli také vyzkoušet vyrobit dýní z ohebných drátků a vel-
kých dřevených korálků. Nadchlo je především tvoření netopý-
rů a pavučin. Vznikly nádherné pavoučí sítě s rozličnými druhy 
pavouků. Díky míchání barev a jejich rozpíjení získali netopý-
ři magický pel. Děti byly z tvoření nadšené, začaly spontánně 
tvořit také obměny dekorací a přidávat své nápady, jak jednot-
livé výrobky vylepšit. Jeden z klientů vytvořil nádherný závěs 
s motivem netopýrů. Do tvoření se zapojila také naše stážistka, 
která k výzdobě přispěla překrásným papírovým pavoukem se 
sítí. Výtvory jsme si zkrášlili náš klub, aby získal Halloweenskou 
atmosféru.

Další akce se nesla opět v duchu Ameriky. V rámci Americké-
ho odpoledne jsme pro klienty připravily několik her. Společně 
jsme si zahráli hru Riskuj, při které jsme nejen prohloubili naše 
vědomosti o USA, ale i jsme si aktivně odpočinuli. Klienti měli 
radost ze soutěžení a vypadali, že se dobře baví.
Na akci American Burger Style se děti hodně těšily. Během ní 
jsme připravovali hamburgery, které jsme nakonec také společ-
ně snědli. Klienti byli nadšení z přípravy jídla, sami se chopili 
většiny činností s tím souvisejících. Někteří z nich navštěvují 
učňovský obor kuchař - číšník nebo o něm uvažují. Byli nám vel-
kou pomocí po celou dobu konání akce.

Kromě akcí spjatých s Amerikou jsme v říjnu uspořádali ještě 
cyklus s názvem Antistress Thursdays (Antistresové čtvrtky), 
které úzce souvisely s aktuálním preventivním tématem Najdi 
balanc. V jehož rámci jsme se s  klienty bavili o duševním zdraví 
a hygieně a také o tom, co mohou sami pro sebe udělat, aby 
byli v pohodě. Mnohé překvapilo, že to jsou „jednoduché“ zále-
žitosti všedního dne, které pokud budou dělat pravidelně, mů-
žou mít velký dopad na jejich duševní pohodu. 

To je jen pár akcí, které se v říjnu v Zastávce konaly. Pokud chce-
te, přijďte se za námi podívat. Je toho hodně, co s námi můžete 
zažít (více na www.valmez.charita.cz)

Za NZDM Zastávka Mgr. Martina Váhalová 
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Charita Valašské Meziříčí bude
o první adventní neděli 28. listopadu 2021

od 6:15 do 10:30 hodin
prodávat adventní věnce

před kostelem Nanebevzetí Panny Marie
ve Valašském Meziříčí
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Na konec své pozemské 
cesty došli

†

Valašské Meziříčí

Vlastimil Machala *12. 3. 1949 †14. 10. 2021, Krhová 306
Zdeněk Tymrák *23. 1. 1960 †16. 10. 2021, Březová 243, Uh. Hradiště
Marta Svobodová *19. 2. 1934 †26. 10. 2021, Hřbitovní
Marie Sulovská *14. 4. 1935 †25. 10. 2021, Šafaříkova 687/15
Ladislav Tulia *31. 5. 1961 †6. 11. 2021, Hřbitovní 326/5
Jiřina Kantorová *3. 1. 1939 †3. 11. 2021, J. K. Tyla 723/11

Křest přijali*
Valašské Meziříčí

Jonáš Josef Kostelný
Evelína Marie Kostelná
Stela Navrátilová

Vincent Martinec
Tereza Felčírová

Finančí příspěvky do nedělních sbírek je možné také zaslat 
na účet farnosti 1763697349/0800.

Lešná

Justýna Barbora Šindelková

Svátost manželství přijali
Valašské Meziříčí

 Stanislav Kappel  Lucie Tajzlerová

Lešná

Jiřina Hašová *15. 2. 1928 †4. 11. 2021, IKV Choryně
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Návštěva Ad limina (latinsky Ad limina apostolorum, česky K prahům apoštolů) se označuje setkání, které každých pět let koná ka-
tolický biskup ve Vatikánu. Tato povinnost se týká diecézního biskupa a některých prelátů, kteří mají teritoriální jurisdikci (například 
územní opatové). Návštěva zahrnuje návštěvu hrobů apoštolů sv. Petra a Pavla a setkání s papežem, kterému podávají zprávu o sta-
vu své diecéze.
Čeští a moravští biskupové zahájili návštěvu Ad limina v neděli 7. listopadu bohoslužbou v bazilice sv. Klimenta, kde je pohřben sv. 
Cyril. V pondělí ráno slavili mši svatou v bazilice sv. Petra. V úterý pokračovala pouť mší svatou v Lateránské bazilice a ve středu 
v bazilice Panny Marie Sněžné. Ve čtvrtek návštěva biskupů vyvrcholila setkáním se Svatým otcem. Na závěr své návštěvy Říma 
sloužili v pátek biskupové mši svatou v bazilice sv. Pavla za hradbami.

Návštěva našich biskupů Ad limina v Římě (foto A. Guthrie - Člověk a Víra)

bazilika sv. Klimenta krypta s hrobem sv. Cyrila v bazilice sv. Klimenta

Nepomucenumbiskupové po setkání se Svatým otcem

bazilika sv. Pavla za hradbamiLateránská bazilika
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Návštěva našich biskupů Ad limina v Římě (foto A. Guthrie - Člověk a Víra)

bazilika sv. Klimenta, kde je pohřben sv. Cyril

bazilika sv. Petra


